
وأنه إن صاده  اجلواب الصحيح أن يف هذا تفصيل ، هذا ما قتله احملرم ما صاده احملل فهل حيرم على احملرم  ؟

للمحرم فهو حرام على احملرم ؛ وإن صاده لنفسه أو لغريه من غري احملرمني فهو حالل للمحرم ؛ وعلى هذا ... ؛ 

ففي حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه كان يف غزوة حديبية كان غري حمرم فرأى محارا وحشيا فطلب من أصحابه 

وجاء به إليهم فأباح هلم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حلمه مع أم  أن يناولوه رحمه فأبوا عليه مث صاد احلمار

لكنه مل يصده هلم إمنا صاده لنفسه ويهدي إىل من شاء ؛ وهذا ظاهر أنه مل يريدوا هلم ألم ملا طلب  ؛ حمرمون

ن منعوا أن يساعدوه ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية ال ميكن أن يريده هلم وهم الذي ، منهم الرمح أبوا عليه

الصعب بن جثامة رضي اهللا عنه نزل به النيب صلى اهللا عليه  ثي؛ أما الثاين وهو إذا صيد الصيد للمحرم فحد

وآله وسلم ضيفا وكان رجال راميا وسباقا فأخذ الرمح وذهب يصيد فجاء حبمار وحشي فرده النيب صلى اهللا عليه 

إنا مل نرده عليك إال أنا حرم يعين حمرمون ؛ األول حديث أيب قتادة وسلم عليه فلما رأى ما يف وجهه قال له: 

أحله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هلم ؛ والثاين امتنع به ألن الصعب إمنا صاده ألجل النيب صلى اهللا عليه وآله 

( صيد البر ال: ؛ ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق وسلم إكراما له ألنه ضيفه

طيب ما صيد للمحرم عليه هل حيرم على غريه من احملرمني أو  حالل لكم ما لم تصيدوه أو يوصد لكم )

مللحني ؟ ال ؛ ألن الذي صاده حالل وصيد احلالل حالل ؛ فلو صاد اإلنسان صيدا ونقول صاد غزاال يريد أن 

ون آخرون حتل هلم أو ال ؟ حتل هلم ، وحتل للمحلني يهديا بآخر حمرم فهي حرام على احملرم لكن فيه أناس حمرم

(( من باب أوىل ؛ إذا نأخذ أن اصطياد احملرم حرام يعين أم ما اصطاده احملرم فهو حرام ؛ من أين ؟ من قوله: 

فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا  (( متعمدا ))ومن فوائدها: أن اجلزاء إمنا يلزم املتعمد ؛ لقوله:  . ومن قتله ))

قها صيد فأصابه فوقع الصيد فهل عليه جزاء أو ال ؟ ليس عليه جزاء ؛ ملاذا ؟ ألنه ليس متعمدا وإذا كان مل فو 

؛ لو كان ناسيا ،  (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ))يكن متعمدا فإن مفهوم اآلية الكرمية أنه ال جزاء عليه 

هل عليه جزاء ؟ ليس عليه جزاء ألنه ناس وقد قيد اهللا ناسيا أنه حمرم أو ناسيا أن قتل الصيد حرام فقتل الصيد ف

ليس عليهما إمث وال فدية  ؛ ويدل هلذا عمومات األدلة الدالة على أن اجلاحد والناسي (( متعمدا ))ذلك بقوله: 

( (فقال اهللا: قد فعلت ؛ وكقوله تعاىل:  (( ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))وال كفارة ؛ لقوله تعاىل: 

وهذه القاعدة أنه ال  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان اهللا غفورا رحيما ))

مؤاخذة مع اجلهل والنسيان وكذلك اإلكراه قاعدة عظيمة يف الشريعة اإلسالمية وال جيوز أن خنرج منها أي شيء 

دلة العامة واخلاصة ؛ وقال بعض أهل العلم: إن إال بدليل ؛ وهذا الذي قررناه هو الصواب الذي تدل عليه األ

املخطئ أو الناسي يرتفع عنه اإلمث ولكن عليه اجلزاء ، وعللوا ذلك بتعليل عليل ؛ أوال: بقضاء بعض الصحابة 



 حدة ؛ ثانيا: أن ما سبيله رضي اهللا عنهم يف النعامة بدنة ويف احلمامة شاة وما أشبه ذلك ومل يستفسر ، هذه وا

يه العلم والذكر وضدمها ، بدليل أن اإلنسان لو أتلف ماال لشخص يظنه مال نفسه فهل عليه ضمان يستوي ف

أو ال ؟ عليه ضمان الشك ؛ وكذلك لو أتلفه ناسيا فعليه ضمان ال إشكال فيها ؛ ولكن هذا التعليل عليل ؛ أما 

بينوا الواجب يعين الواجب يف قتل  األول وهو قضاء بعض الصحابة رضي اهللا عنهم ومل يستفسروا فالصحابة إمنا

الصيد بقطع النظر هل على هذا القاتل جزاء أم ال ، يعين هذا حيتاج إىل سؤال ومناقشة هل هو عامل أو جاهل ، 

 اجب فقط ؛ وأما الثاين وهو أن ذاكر أو ناسي ؛ وحينئذ ال دليل فيما أطلقه الصحابة ألم إمنا يريدون بيان الو 

ا حق لكنه يف حق اآلدمي الذي حقه مبين على املشاهدة وألن ال يتالعب الناس احلقوق ؛ والسهو واجلهل فهذ

لو قلنا إن من أتلف مال شخص جاهال ليس عليه ضمان لتالعب الناس بعضهم بعضا وصار يتلف مال هذا 

آدمي وحيرق مال هلذا ويقول أنا ما دريت ما علمت ، وحيصل فيه ضرر عظيم ؛ فصار كضمني من أتلف مال 

جاهال أو ناسيا ألن حق اآلدمي مبين على املشاهدة ، هذه واحدة ؛ وألنا لو مل نضمنه لكان يف ذلك فتح 

ملساحمة ب الناس بعضهم أموال بعض ؛ أما حق اهللا عزوجل فهو مبين على األكل أموال الناس بالباطل و 

ا أو خمطئا فليس عليه جزاء ؛ أما الصيد ؛ إذا الصواب أن من قتل صيدا جاهال أو ناسي واملياسرة والدين يسر

ومن فوائدها: تعظيم اإلحرام ، وتعظيم احلرم ؛ أما تعظيم  نفسه فهو ميتة ال يؤكل ؛ لكن الكالم على اجلزاء .

اإلحرام فإن منع احملرم من الصيد يعين احرتام النسك وعدم اللهو وعدم الرتب ألنه لو أبيح للمحرم أن يصطاد 

(( فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: لتلهى عن النسك 

كل هذا ألجل أن يتفرغ اإلنسان قلبا وقالبا ملا هو متلبس به ما يلبسه ؛ وأما حرم مكة فظاهر أيضا أن يف   ))

أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف (( أو لم يروا اآلية دليال على تعظيمه وحرمته ؛ ألن احلرام آمن كما قال تعاىل: 

هذا البلد آمن يف اآلدميني ويف احليوان ويف  ((  وهذا البلد األمين ))وقال عزوجل:  الناس من حولهم ))

(( وال تقاتلوهم األشجار ؛ ولذلك حيرم صيده وحيرم قتل شجره إال امليت وحيرم القتال فيه كما قال عزوجل: 

وألن النيب صلى اهللا  ه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين ))عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم في

عليه وآله وسلم أعلن عام فتح مكة أنه ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك ا دما ؛ وأجاب عليه 

ربى أعظم الصالة والسالم عن كونه استحلها بأا إمنا أحلت له ساعة من ار ؛ إلن إحالهلا يتضمن مصلحة ك

من انتهاك حرمتها يف تلك الساعة وألنه يؤدي إىل احرتامه ألن هناك فرقا بني أن تكون بالد كفر وبالد إسالم 

وال طريق يف كوا بالد إسالم يف ذلك الوقت إال بالقتال ، فالقتال فيه للضرورة؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم: 

( إن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وقال:  ) ( وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس



جواب صريح ، وهللا تبارك وتعاىل أن يأذن ملن شاء من خلقه  وسلم فقولوا إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم )

اكني ؛ إما املثل ؛ وإما إطعام املسواحد من أمور ثالثة  ـ يعين باجلزاءـ ومن فوائدها: أن الواجب يف قتل الصيد  .

؛ وإما صيام يعادل ذلك ؛ على التخيري أو على الرتتيب ؟ على التخيري ، كلما وجدت " أو " يف القرآن فهي 

(( فكفارته إطعام وكقوله تعاىل كفارة اليمني:  (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ))للتخيري ، كقوله تعاىل: 

ية: جزاء مثل ما قتل ؛ أو كفارة إطعام مساكني ؛ أو ؛ يف هذه اآل عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ))

عدل ذلك صياما ؛ فهو للتخيري فيخري اإلنسان الذي قتل الصيد بني أن يفدي مثله إىل احلرم أو إطعام مساكني 

فهل نقول: كفارة طعام مساكني إن أقل  ، كفارة إطعام مساكني ومل يذكر اهللا تبارك وتعاىل مقدار هذا الطعام

الثة وأنه لو أطعم ثالثة مساكني كفى ؟ أو نقول: مادامت املسألة معادلة فالبد أن يكون هذا الطعام اجلمع ث

معادال إما للصيد لنفسه وإما ملثل الصيد ؟ االحتمال األول وهو أن يكون طعام ثالثة مساكني هذا غري صحيح 

فقيل: إنه يقوم الصيد مبا يساوي من طعام ؛ بقي عندنا املعادل للصيد أو مبثل الصيد ، هذا اختلف فيه العلماء 

مث يطعم هذا الطعام للمساكني ؛ وقيل: إنه يقوم املثل ويشرتى بقيمته طعام يطعم املساكني ؛ أيهما أحب للفقراء 

؟ خيتلف ، أحيانا تقوم املثل يكون املثل أغلى وأحيانا يكون الصيد أغلى ؛ النعامة مثال كم تساوي ؟ أحيانا 

حىت تكون أكثر من قيمة البدن عشرة مرات وأحيانا تكون رخيصة وتكون قيمة البدنة أكثر منها ؛  ترتفع قيمتها

؛ ولو ذهب ذاهب  فالعلماء رمحهم اهللا منهم من جنح الذي يقوم الصيد ؛ ومنهم من قال بل الذي يقوم املثل

ذهب ذاهب هذا املذهب لكان  وقال: إنه ينظر األحظ للمساكني فإن كان األحظ يكون املثل الذي قومناه ، لو

وله نظري: ربع التجارة يف الزكاة تقوم بالدراهم أو بالدنانري ؟ باألحظ للفقراء ، إن كان األحظ أن مذهبا جيدا 

تقوم بالدنانري قومناها بالدنانري ، إن كان األحظ أن تقوم بالدراهم قومناها بالدراهم ؛ فلو قيل يف هذه املسألة أنه 

للمساكني ألن الطعام طعامه فما كان أحظ عمل به لكان له وجه ؛ لكن هذا الوجه يقابله وجه  ينظر إىل األحظ

آخر وهو أن األصل براءة الذمة فال نكلف القاتل أكثر مما جيب عليه ؛ وعلى هذا التقدير ينظر لألقل ، إن كان 

   تقومي الصيد أقل أخذ به وإن كان تقومي املثل أقل أخذ به .

(( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ن الشيطان الرجيم ؛ أعوذ باهللا م

مادمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 

 بكل شيء عليم اعلموا والهدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا

  .أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون ))



قواعد التفسري نعم نأخذ  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ أظن أننا مل نكمل فوائد اآلية السابقة ؟ القواعد نعم.

قاعدة وهي: من أين نأخذ تفسري آيات الكرمية ؛ أخذناها ؟ طيب ثانيا النسخ أخذناها ؟ ثالثا املكي واملدين ؟ 

املكي واملدين نسبة إىل مكة وإىل املدينة ، يتبادر إىل الذهن أن املكي ما نزل مبكة واملدنية ما نزل  ما أخذناها.

عند أهل العلم أن املكي ما نزل قبل اهلجرة وأن املدين ما نزل بعد اهلجرة حىت لو كان يف  باملدينة ؛ ولكن املشهور

مكة ، هذا الذي عليه اجلمهور ، وهو أضبط من أن نقول: املكي ما نزلت يف مكة واملدين ما نزلت يف املدينة ؛ 

... هذا صعب أن نقول نة ؛ وأيضا ألن هناك قسما ثالثا وهو أن بعض اآليات نزلت يف السفر ال مبكة وال باملدي

هذه اآلية نزلت يف مكة وهذه اآلية نزلت يف املدينة ؛ ووجه صعوبته أنه ليس ترتيب القرآن الكرمي على حسب 

النزول وإذا مل يكن على حسب النزول صعب التمييز ؛ فما ذهب إليه اجلمهور هو الصواب أن املكي ما نزل 

و يف أي مكان ؛ وقويل " ولو نزل " أعين على فرض وإال من املعلوم أن الرسول قبل اهلجرة ولو نزل يف املدينة أ

عليه الصالة والسالم ما ذهب إىل املدينة إال بعد اهلجرة ؛ وأن املدين ما نزل بعد اهلجرة ولو نزل مبكة أو أي 

ية كذا وكذا ، هذه ثانيا: نرى بعض األحيان أن بعض العلماء رمحهم اهللا يقول هذه سورة مكية إال آ مكان. 

سورة مدنية إال آية كذا وكذا ؛ وهذا حيتاج إىل دليل ، هذا االستثناء حيتاج إىل دليل ؛ أما جمرد أنه اشتهر فهذا ال 

يقبل ؛ ملاذا ؟ ألنه مرسل إذ البد من سنده من الراوي إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وإال فال يقبل ؛ 

املكية مكية وأن آيات السورة املدنية مدنية إال أن يكون هناك دليل صريح فحينئذ فاألصل أن مجيع آيات السور 

مث إن الغالب يف اآليات املكية التحدث عن التوحيد وعن البعث ألن املقام يقتضيه ، فقد نزل بني  نوافق عليها .

هو هذا ؛ يف اآليات املدنية قوم ينكرون التوحيد وينكرون البعث ؛ وهلذا جتدون يف اآلية املكية أكثر ما يكون 

أكثر ما يكون يف فروع الدين واملعامالت وما أشبه هذا ؛ ألن الناس قد ثبت ورسخ يف قلوم التوحيد واإلميان 

 بالبعث وبقيت شرائع  


